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  وتقدير شكر
) ومن يشْكُر فَِإنَّما يشْكُر ِلنَفْسه ومن كَفَر فَِإن اللَّه غَني حميد          : (انطالقا من قوله تعالى     

 )٢("من لم يشكر الناس ، لم يشكر اهللا : "لم  وقوله عليه صلى اهللا عليه وس)١(

اعترافا بالفضل ألهله ، فإنني أتقدم بجزيل شكري ، وخالص تقديري ، إلى فـضيلة                
حفظـه اهللا  –اإلسـالمية  الدكتور محمد حسن بخيت  مشرف الدراسات العليا فـي الجامعـة           

لرسالة ، ولمـا    لرعايته لي ، وتفضله مشكورا عن رحابة صدر بقبول اإلشراف على هذه ا            –
بذله من عطاء ، وما خصني به من نصيحة ، وما حباني به من وقته طوال فترة كتابة هـذا                    
البحث ، مما كان له عظيم األثر في إثراء هذا الرسالة حتى خرجت للنور  ووصلت إلى هذا                   

ـ                     ه المستوى ، الذي أسأل اهللا الكريم له القبول في الدنيا واآلخرة ، وأن يبارك لـه فـي علم
  .وصحته 

كما وأتقدم بالشكر للجامعة اإلسالمية التي هيأت لى شرف االنتساب إليها في مرحلـة       
وأسجل شكري  الخـاص     –قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة     – الماجستير بكلية أصول الدين     

لفضيلة الدكتور جابر السميري  على مساعدته لي ، حيث أمدني بـبعض الكتابـات لألسـتاذ     
كمـا أتقـدم بعظـيم    ن مكتبته الخاصة ، عالوة على إرشاداته القيمة والنافعة ،      أنور الجندي م  

  :شكري ، وخالص امتناني، ألستاذي الكريمين ، عضوي لجنة المناقشة 
  .نسيم ياسين ،  مناقشا داخليا : الدكتور 
  .جابر السميري ، مناقشا داخليا : الدكتور 

يثرياها بالتوجيهات السديدة واالرشادات    وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ، ل       
 والشكر موصول ألخي وزميلي األخ حسن العقبي  الـذي كـان نعـم األخ ونعـم         النافعة ،   

الصديق ، لما بذله من جهد واهتمام ومراجعة معي لصفحات الرسالة  ، وال أنسى أن أشـكر                
جع المهمة من جمهوريـة    األخ إياد النجار ، الذي وفر لي مجموعة كبيرة  من الوثائق والمرا            

  .مصر العربية 
وال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من أسدى إلى معروفا ، ولو بالكلمة الطيبـة       

  فضل سعيفان /الباحث .              ، اعترافا بفضلهم وجميلهم 
                                                        

  ١٢اآلية :  سورة لقمان )١(
 ، وقـال  ١٩٥٥-١٩٤٥ ح ٣٣٩/ ٤باب ما جاء يف شكر من أحسن إليـك  ،  ) كتاب الرب والصلة  ( السنن  :  الترمذي   )٢(

  .حديث حسن صحيح 



 ب  

  إهداء
  أهدي هذا البحث

إلى أمي وأبي اللذين كانا سببا وجودي في الحيـاة ،بـراً لهـم       
  .ة وصل

  . إىل ربيع قليب ، آية، أنوار، أفنان 
 وإلى زوجتي البر الحنون التي شاركتني همومي ،وانشغلت بانشغالي ، وبذلت كـل             

  .طاقتها لتوفير األجواء المناسبة ليتسنى لي كتابة هذا البحث 
  .إىل اخويت وأخوايت وأصدقائي 

  . إىل كل من أحببتهم يف اهللا وأحبوين 
 . عا، إلى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل اهللا إلى األكرم منا جمي

  



 ج  

  المقدمة
          إن الحمد هللا نحمده و نستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا    
وسيئات أعمالنا من يهد اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال الـه إال اهللا     

  …له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى اهللا تعالى عليه وسلم تسليما وبعد  وحده ال شريك 
        إن المسلمين اليوم يمرون بساعات فاصلة من تاريخهم ، فإما إنهم متجهون إلـى بنـاء               
حضارتهم وإقامة مجتمعهم ، وإما إلى فقدان ذاتيتهم نهائيا حيث تجري المؤامرة على صـهرهم       

 العالمية ، ليصبحوا شيئا ضائعا في قطيع البشرية التي تغلب عليهـا الماديـة               في بوتقة األممية  
   .)١()سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديالً(والشهوات ، لتدمرها تماما

ودهم بالذهاب ، وليس علـيهم               فهم إذا قبلوا باإلنصهار في حضارة الغرب فقد آذن وج         
اليوم إال أن يعوا المؤامرة التي ترمي إلى محاصرتهم وتـدميرهم ، ليحطّمـوا قيـد التبعيـة                  

  .،ويحفظوا هويتهم اإلسالمية 
         وقد كان من المفكرين الذين لهم قمة فارعة في كشف خفايا المؤامرة علـى اإلسـالم                 

 ، األستاذ أنور الجندي ، الذي عد مـن  أبـرز مـؤرخي     وتصحيح المفاهيم والمسلّمات الوافدة   
الدعوة في عصره، ومعلماً معتبرا في تاريخ الصحافة اإلسالمية ، كما كان من النفـر القليـل                 
الذين صححوا مسيرة الصحوة ، وعالجوا إشكالية التصور في الطرح اإلسـالمي عنـد جيـل                

المساجالت الفكرية واألدبيـة مـع دعـاة        الصحوة أو العاملين في ميدان الدعوة ، عالوة على          
التغريب ، التي تعد إسهاما مهما في أسلمة الثقافة والفكر والتربية لم يشهد في أجندة المفكـرين                 

  .اإلسالميين 
        غير أن هذا المفكر لم يلق عناية بالغة من قبل الدارسين والباحثين فـي هـذا الميـدان              

ي في المكتبة اإلسالمية ، وألمعية طرحـه ، وتميـر منهجـه     بالرغم من شهوده الفكري والثقاف    
  .         ،وعمق أفقه ، مما يجعله بال شك أنموذجا رائعا لألجيال الواعدة 

   :أهمية البحث  
إن هذه الدراسة تبصرنا بمجهود ضخم كلف صاحبه أنفس أوقاته ، في ترشـيد الـصحوة                 -١

  .الم من المستشرقين ودعاة التغريب اإلسالمية المباركة ، ومواجهة المتربصين باإلس
وتحيطنا بحقيقة المؤامرة التي تستهدف حضارتنا وتاريخنا اإلسـالمي ، وتمنحنـا الـزاد               -٢

 .الثقافي الكافي لحماية حصون اإلسالم من الداخل 

                                                        
   .٦٢اآلية :  سورة األحزاب )١(



 د  

تعرفنا بعوامل الضعف في تاريخنا المعاصر ، وأسـاليب الغـرب فـي تطويـق العـالم                  -٣
 .تيته اإلسالمي، وإلغاء هويته وذا

تمثل هذه الدراسة مشروعا نوعيا ألسلمة جملة من المفاهيم والمسلمات الخاطئة التي عمل              -٤
 .الغرب على تسويقها في مجتمع المسلمين 

تكشف هذه الدراسة عن الفرق بين الصحوة اإلسـالمية المبتذلـة ، والـوعي اإلسـالمي             -٥
 .الصحيح المستمد من واقعية النص ال واقعية الحال 

 الدراسة في قضية حوار الحضارات ، وتبين موقف المجتمع المسلم من ثقافـة              تفصل هذه  -٦
 .الغرب في ظل العولمة المعاصرة 

تظهر هذه الدراسة التناسق الفاعل بين القوى المعادية لإلسالم ، االستشراق ، والتبـشير ،                -٧
  .والتغريب ، إلسقاط المنظومة الحضارية التي يتمتع بها اإلسالم 

   :رهأسباب اختيا 
لألجيال المسلمة الحق والسيما المهتمين بدراسة الجانب الفكري ، أن يأخذوا العبر            -١

ن يتعرفوا على دوره  العظيم فـي ترشـيد          أوالدروس من سيرته وجهاده الفكري ،و     
  .الصحوة اإلسالمية المباركة

  بعث الدراسات الفكرية التي تعني بتشخيص الواقع الثقافي للمجتمعات المـسلمة ،     -٢
  .ووضع الحلول الشرعية التي تجمع بين األصالة والمعاصرة 

 إن هذا المفكر لم يتناول على حد علمي من قبل البـاحثين المتخصـصين فـي                 -٣
الدراسات الشرعية والفكرية، ولذلك يجب إعطاء هذا المفكر جهد الباحثين المـسلمين            

ما من الجهـة التـي   وكذلك  فان هذه الدراسة تعتبر سابقة في هذا الموضوع  وال سي       
  .سأبحثها 

  :الدراسات السابقة 
  .بعض المقاالت التي كتبت اثر وفاته في المجالت المصرية 
  : منهج البحث  

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بدراسة شخصية المفكـر              
تجاه النظريات الغربية الوافدة     أنور الجندي وآثاره العلمية بالتحليل من خالل مواقفه الواضحة          

ومحاكمتها في ضوء المعايير اإلسالمية األصيلة ، وفي إطار الوسطية التي عليها أهل الـسنة      
  .والجماعة 

  



 ه  

  
   :طريقة التوثيق في البحث

  .توثيق المصادر والمراجع ، بكتابة أسمائها ، و أسماء مؤلفيها وطبعاتها  -١
بطها ، وبيان مواضعها ، بذكر اسم الـسورة ،          جمع اآليات التي وردت في البحث ، وض        -٢

  .ورقم اآلية
  .الترجمة لبعض األعالم  -٣
  .   تخريج األحاديث بعزوها إلى مظانها  -٤
  :تذييل البحث بفهارس توضيحية، وهى على النحو التالي  -٥

  .فهرس اآليات القرآنية : أوالً
  .فهرس األحاديث واآلثار : ثانياً
  . لهمفهرس األعالم المترجم : ثالثاً
  .فهرس المصادر والمراجع:    رابعاً
  .فهرس الموضوعات:     خامساً

  :خطة البحث 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وأربعة فصول ، وخاتمة على النحو التالي            

:-  
فقد تناولت فيها أهمية البحث وأسباب اختياره ، والدراسـات الـسابقة ومنهجيـة              :  المقدمة  

  . البحث ، وطريقة التوثيق 
  : ، ويشتمل على مبحثين ) أنور الجندي عصره وحياته : (لفصل األول ا

  :، ويشتمل على أربعة مطالب ) عصره : ( المبحث األول 
  .الحياة االجتماعية : المطلب األول 
  .الحياة الدينية  : المطلب الثاني 
  .الحياة الثقافية والعلمية  : المطلب الثالث 
    .ةالحياة السياسي:المطلب الرابع 
  :، ويشتمل على ثالثة مطالب ) حياته : ( المبحث الثاني 
  .اسمه ومولده و نشأته ووفاته : المطلب األول 
  .طلبه للعلم وثقافته : المطلب الثاني 
  .أعماله ومؤلفاته و أقوال معاصريه فيه: المطلب الثالث



 و  

  :، وفيه أربعة مباحث ) موقفه من الحضارة الغربية : (الفصل الثاني 
  :، وفيه مطلبان ) مفهوم الحضارة :( لمبحث األول ا

  .تعريف الحضارة لغة واصطالحا : المطلب األول
  .الحضارة عند أنور الجندي : المطلب الثاني 
  :، وفيه مطلبان ) التغريب : (المبحث الثاني 
  . أهدافه –تعريفه : المطلب األول 
  .الرد على دعاة التغريب : المطلب الثاني 

  :، وفيه مطلبان ) التبشير : (لثالث المبحث ا
  .تعريفه وأهدافه : المطلب األول 
  .موقف أنور الجندي من التبشير : المطلب الثاني 
  :، وفيه مطلبان ) االستشراق: (المبحث الرابع 
  .   أهدافه -تعريفه  :   المطلب األول 
  موقف أنور الجندي من االستشراق:  المطلب الثاني 
  :، وفيه ثالثة مباحث ) موقفه من المذاهب الفكرية المعاصرة :( الفصل الثالث  
  :العلمانية ، وفيه مطلبان : المبحث األول 
  . أهدافها  -تعريفها : المطلب األول 
  .موقف أنور الجندي من العلمانية ودعاتها : المطلب الثاني 
  : وفيه مطلبان -الديموقراطية: المبحث الثاني 
   أهدافها–ها تعريف: المطلب األول
  موقف أنور الجندي من الديموقراطية: المطلب الثاني

  :القومية ، وفيه مطلبان : المبحث الثالث 
  .  آثارها -تعريفها : المطلب األول 
   . موقف أنور الجندي من القومية ودعاتها: المطلب الثاني 
  :، وفيه أربعة مباحث ) موقفه من الفلسفات المعاصرة : ( الفصل الرابع 
  :الفلسفة اليونانية وأثرها في الفكر المعاصر ، وفيه مطلبان : المبحث األول 
  . وأسسها –تعريفها : المطلب األول 



 ز  

  .موقف أنور الجندي من الفلسفة اليونانية : المطلب الثاني
  :الماركسية ، وفيه مطلبان : المبحث الثاني 
  . أسسها -تعريفها : المطلب األول 
   .وقف أنور الجندي من الماركسية م: المطلب الثاني 
  :الفلسفة الفرويدية ، وفيه مطلبان : المبحث الثالث 
  . أسسها -تعريفها : المطلب األول 
  .موقف أنور الجندي من نظرية فرويد : المطلب الثاني 
  :الفلسفة الوجودية ، وفيه مطلبان : المبحث الرابع 
  . أسسها - تعريفها -:المطلب األول 

  .موقف أنور الجندي من الوجودية : لثاني المطلب ا
  .ففيها أبرز النتائج ، التي توصل إليها الباحث ، وأهم التوصيات  : وأما الخاتمة
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